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`` RESIST R01

`` RESIST R02

`` WOODY W05

94/0102/01

9515 00 01 05 0494 02 06 07

`` RESIST HEAVY R03

`` RESIST HEAVY R04

`` RANGER W06

94/0102/01

00 01 05 0494 02 06 07

Keprová vazba, 100 % bavlna, 270 g/m2

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 58 - 60 (XL), 

62 - 64 (2XL)

`` retroreflexná páska na zadnom diele
`` multifunkčné vrecká
`` pruženka v bočnej časti pásového okraja
`` zdvojená sedová časť pre zvýšenie odolnosti
`` pútko na kladivo

Single Jersey, 

100 % predzrazená bavlna, 160 g/m2

S - 3XL

Single Jersey, 

100 % predzrazená bavlna, 160 g/m2

S - 4XL

`` predzrazená bavlna odolná vyšším teplotám
`` prateľné na 95°C (biele) a 60°C (farebné)
`` strih s bočnými švami
`` priekrčník lemovaný rebrovým úpletom 1:1
`` spevnenie ramenných švov páskou

`` predzrazená bavlna odolná vyšším teplotám
`` prateľné na 95°C (biele) a 60°C (farebné)
`` zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
`` priekrčník lemovaný rebrovým úpletom 1:1
`` spevnenie ramenných švov páskou
`` rukávy kratšej dĺžky

prateľné na 95 °C (biele) 

a 60 °C (farebné)

predzrazená bavlna 

160 g/m2

prateľné na 95 °C (biele) 

a 60 °C (farebné)

retroreflexná páska 

na zadnom diele

multifunkčné vrecká

priekrčník lemovaný 

rebrovým úpletom 1:1

pruženka v bočnej časti 

pásového okraja

priekrčník lemovaný 

rebrovým úpletom 1:1

predzrazená bavlna 

160 g/m2

`` retroreflexná páska na zadnom diele
`` multifunkčné vrecká
`` pruženka v bočnej časti pásového okraja
`` pútko na kladivo
`` CORDURA® v kontrastnej farbe

Single Jersey, 

100 % predzrazená bavlna, 200 g/m2

S - 3XL

Single Jersey, 

100 % predzrazená bavlna, 200 g/m2

S - 4XL

`` predzrazená bavlna odolná vyšším teplotám
`` prateľné na 95°C (biele) a 60°C (farebné)
`` strih s bočnými švami
`` priekrčník lemovaný rebrovým úpletom 1:1
`` spevnenie ramenných švov páskou

`` predzrazená bavlna odolná vyšším teplotám
`` prateľné na 95°C (biele) a 60°C (farebné)
`` zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
`` priekrčník lemovaný rebrovým úpletom 1:1
`` spevnenie ramenných švov páskou
`` rukávy kratšej dĺžky

prateľné na 95 °C (biele) 

a 60 °C (farebné)

predzrazená bavlna 

200 g/m2

prateľné na 95 °C (biele) 

a 60 °C (farebné)

retroreflexná páska 

na zadnom diele

multifunkčné vrecká 
CORDURA® 

v kontrastnej farbe

priekrčník lemovaný 

rebrovým úpletom 1:1

pruženka v bočnej časti 

pásového okraja

priekrčník lemovaný 

rebrovým úpletom 1:1

predzrazená bavlna 

200 g/m2

Plátnová väzba, 65 % polyester, 35 % bavlna, 

270 g/m², (CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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prateľné na 95 °C (biele) 

a 60 °C (farebné)

predzrazená

bavlna 160 g/m2

manžety rukávov a lem 

priekrčníka z rebrového 

úpletu 1:1

Single Jersey, 

100 % predzrazená bavlna, 160 g/m2

S - 3XL

`` predzrazená bavlna odolná 
vyšším teplotám
`` prateľné na 95°C (biele) a 60°C (farebné)
`` strih s bočnými švami
`` priekrčník lemovaný rebrovým úpletom 1:1
`` spevnenie ramenných švov páskou
`` dlhé rukávy s manžetou
`` manžeta z rebrového úpletu 1:1
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`` JACKET HI-Q 506

`` NEXT 518
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`` JACKET 504
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`` JACKET 501

02

400

400

400

400

`` luxusná, celozapínacia, unisexová fleecová bunda
`` vysoko hrejivý materiál
`` ramená kryté nepremokavou 

tkaninou, odolnou proti odretiu
`` antipilingová úprava na vonkajšej strane
`` rukávy nastaviteľné suchým zipsom
`` dve vrecká na zips

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava 

Doplnkový materiál: Rip Stop s PU poťahom, 210T nylon

360 g/m2, S - 3XL

`` kvalitná unisexová fleecová vesta klasického strihu
`` dve predné, šikmo všité vrecká na zips
`` možnosť stiahnutia dolného lemu elastickou šnúrkou
`` antipilingová úprava na vonkajšej strane

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava

280 g/m2, XS - 3XL

antipillingová úprava

dve vrecká na zips

možnosť stiahnutia 

spodného lemu 

elastickou šnúrkou

odolný Rip Stop 

na ramenách

dve vrecká na zips

rukávy nastaviteľné 

suchým zipsom

antipillingová úprava

4XL len vo farbách 01, 02, 05, 23, 94

``  kvalitná fleecová bunda klasického  
strihu s dvomi vreckami
`` možnosť stiahnutia spodného lemu elastickou šnúrkou
`` celozapínacia na zips
`` rukávy stiahnuté na gumu
`` antipilingová úprava na vonkajšej strane

``  dámska fleecová bunda klasického  
strihu s dvomi vreckami
`` možnosť stiahnutia spodného lemu elastickou šnúrkou
`` antipilingová úprava na vonkajšej strane
`` rukávy stiahnuté na gumu

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava 

280 g/m2, S - 4XL

Fleece, 100 % polyester,  antipilingová úprava

280 g/m2, XS - 2XL

antipillingová úprava

dve vrecká na zips

možnosť stiahnutia 

spodného lemu 

elastickou šnúrkou

antipillingová úprava

dve vrecká na zips

možnosť stiahnutia 

spodného lemu 

elastickou šnúrkou

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia Vám poskytne obchodné oddelenie. 
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`` WOODY W51

`` WOODY W01

02/01

02/01 94/01

94/01

`` RANGER W53

`` RANGER W03

02/01

02/01

94/01

94/01

600

600

400

400

Keprová väzba, 

100 % bavlna, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

retroreflexná páska na  
chrbte a rukávoch
rukávy zakončené  
elastickou manžetou
multifunkčné vrecká
pružná guma v bočnej časti  
dolného okraja bundy
pútko na zavesenie
zadný diel so záhybmi pre  
voľnosť pohybu

multifunkčné 

 vrecká

multifunkčné 

 vrecká

reflexná páska

retroreflexná 

 páska

pútko  

na zavesenie

pružná guma 

 v bokoch

elastická 

 manžeta

zdvojené kolená

retroreflexná páska na prednom  
a zadnom diele
multifunkčné vrecká
pružná guma v bočnej časti pásu nohavíc
zdvojené kolená a sedacia časť
pre zvýšenie odolnosti
pútko na kladivo

retroreflexná páska na prednom
i zadnom diele a na rukávoch
rukávy zakončené elastickou manžetou
multifunkčné vrecká
v bočnej časti dolného okraja možnosť
 nastavenia šírky obvodu - na 3 cvoky
pútko na zavesenie
CORDURA® použitá v kontrastnej farbe 
uzatvárateľné vrecko na rukáve

Keprová väzba, 

100 % bavlna, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

retroreflexná páska v dolnej časti nohavíc
multifunkčné vrecká
pružná guma v bočnej časti pásu nohavíc
zdvojené kolená pre zvýšenie odolnosti
pútko na kladivo
CORDURA® použitá v kontrastnej farbe

multifunkčné 

 vrecká

multifunkčné  

vrecká

CORDURA®

Plátnová väzba, 65 % polyester, 

35 % bavlna, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

 retroreflexná 

 páska

pútko  

na zavesenie

pružná guma 

 v bokoch

elastická 

 manžeta

CORDURA®

Plátnová väzba, 65 % polyester, 

35 % bavlna, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

172 173



`` WOODY W02

94/0102/01

`` RANGER W04

94/0102/01

600 400

Keprová väzba, 100 % bavlna, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

retroreflexná páska pod kolenami
na prednom diele nohavíc 
multifunkčné vrecká
zapínanie na gombíky v bočnej časti
zdvojené kolená a sedacia časť
pre zvýšenie odolnosti
pútko na kladivo
nohavice s nastaviteľnými trakmi
zapínanými na plastovú sponu
elastické traky

elastické traky

zdvojené kolená

nastaviteľné traky

retroreflexná páska

pružná guma 

 v zadnej časti

pružná guma v zadnej časti multifunkčné vrecká

retroreflexná páska v dolnej časti nohavíc
multifunkčné vrecká
zapínanie na gombíky v bočnej časti
pútko na kladivo
nohavice s nastaviteľnými trakmi
zapínanými na plastovú sponu
elastické traky
CORDURA® použitá v kontrastnej farbe

elastické traky

CORDURA®

nastaviteľné traky

retroreflexná páska

pružná guma 

 v zadnej časti

pružná guma v zadnej časti multifunkčné vrecká

Plátnová väzba, 65 % polyester, 

35 % bavlna, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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`` RANGER W54

02/01 94/01

`` WOODY W52

02/01 94/01

600

400

retroreflexná páska na
prednom a zadnom diele
multifunkčné vrecká
pútko na zavesenie
v bočnej časti dolného okraja možnosť
nastavenia šírky obvodu - na 3 cvoky
CORDURA® použitá  
v kontrastnej farbe

multifunkčné 

 vrecká

retroreflexná 

 páska

CORDURA®

3 cvoky

Plátnová väzba, 65 % polyester, 

35 % bavlna, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

retroreflexná páska na
prednom a zadnom diele
multifunkčné vrecká
pútko na zavesenie
pružná guma v bočnej časti
dolného okraja bundy
zadný diel so záhybmi  
pre voľnosť pohybu

multifunkčné 

 vrecká

retroreflexná 

 páska

pútko  

na zavesenie

pružná guma

Keprová väzba, 100 % bavlna, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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`` HV FLEECE JACKET 5V1

97 98

`` HV ESSENTIAL 4V6

97 98

3

3

`` HV BRIGHT 9V4

`` HV RUNWAY 2V9

97 98

`` HV BRIGHT 9V3

97 98

`` HV PROTECT 1V9

97 9798 98

400

400

400 400

400 400

Fleece, 100 % polyester, 280 g/m², 

retroreflexné pruhy 3M

M - 3XL

fleecová bunda z fluorescenčného materiálu
celozapínacia na zips
dve predné vypustené vrecká uzatvárateľné na zips
priestorné vreckové vačky siahajú až do dolného okraja
možnosť stiahnutia spodného lemu elastickou šnúrkou
rukávy stiahnuté pružnou gumou
pútko na zavesenie
antipilingová úprava na vonkajšej strane
použité certifikované retroreflexné pruhy výrobcu 3M

Výplnková pletenina, vnútorná strana počesaná,

 100 % polyester, 300 g/m2, retroreflexné pruhy 3M

M - 3XL

mikina z fluorescenčného materiálu  
s hlavicovým rukávom
vnútorná strana počesaná
spodný lem, manžety rukávov a lem
priekrčníka zakončený lemom z rebrového úpletu 1:1
použité certifikované retroreflexné pruhy výrobcu 3M

rebrový úplet

elastická 

 šnúrka

celozapínací 

 zips

hlavicový 

 rukáv

retroreflexné 

 pruhy 3M

EN ISO 20 471
odevy s vysokou vidi-

teľnosťou (trieda 3)

EN ISO 13 688
ochranné odevy

EN ISO 20 471
odevy s vysokou vidi-

teľnosťou (trieda 3)

EN ISO 13 688
ochranné odevy

Osnovná pletenina, fluorescenčný 100 % polyester,

120 g/m², retroreflexné pruhy

4-6 rokov/104-128 cm, 6-8 rokov/116-140 cm

detská výstražná vesta s vysokou viditeľnosťou
zapínanie na suché zipsy v strede predného dielu
použité certifikované retroreflexné pruhy 

EN 1150
odevy s vysokou 

viditeľnosťou pre 
neprofesionálne 

použitie

Osnovná pletenina, fluorescenčný 100 % polyester,

120 g/m², retroreflexné pruhy

M (VP 160 - 176 cm), 2XL (VP 184 - 192 cm)

 

výstražná vesta s vysokou viditeľnosťou
zapínanie na suché zipsy v strede predného dielu

EN ISO 20 471
odevy s vysokou vidi-

teľnosťou (trieda 2)

EN ISO 13 688
ochranné odevy

Interlokové pique, 55 % bavlna, 45 % polyester, 

175 g/m², retroreflexné pruhy 3M

S - 3XL

unisexové tričko z fluorescenčného
materiálu s hlavicovým rukávom
bavlna na vnútornej strane pre lepší komfort
okrúhly priekrčník lemovaný rebrovým
materiálom 1:1 zo 100 % polyesteru
strih s bočnými švami
použité certifikované retroreflexné pruhy výrobcu 3M

EN ISO 20 471
odevy s vysokou vidi-

teľnosťou (trieda 2)

EN ISO 13 688
ochranné odevy

EN ISO 20 471
odevy s vysokou vidi-

teľnosťou (trieda 2)

EN ISO 13 688
ochranné odevy

Interlokové pique, 55 % bavlna, 45 % polyester,  

175 g/m2, retroreflexné pruhy 3M

S - 3XL

`` strih s bočnými švami
`` golierik s kontrastným pásikom z rebrového úpletu 1:1
`` léga s 3 gombíčkami vo farbe materiálu
`` vnútorný priekrčník začistený páskou z povrchového materiálu
`` spevnenie ramenných švov páskou
`` použité certifikované retroreflexné pruhy výrobcu 3M
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`` HV PRACTIC 5V9 `` HV REFLEX 3V5

`` HV TWISTER 3V8

97 97

97

98

98

`` HV ENERGY 9V2

97 98

400 400

400

Fleece, 100 % polyester, 240 g/m²

univerzálna veľkosť pre dospelých

Keper, 50 % bavlna, 50 % polyester, 240 g/m²

nastaviteľná

Single Jersey, 100 % polyester,

190 g/m², retroreflexné pruhy

univerzálna (50 x 26 cm)

fluorescenčná šatka s retroreflexnými pruhmi
dolné okraje prešité na oboch stranách
po strane šev
viacúčelové použitie
(možnosti nosenia sú zobrazené na balení)

2 v 1 (čiapka a nákrčník) vo fluorescenčných farbách
v hornej časti možnosť stiahnutia šnúrkou
antipillingová úprava z vonkajšej strany

šesťpanelová čiapka z fluorescenčného materiálu
retroreflexný lem na šilte
veľkosť nastaviteľná suchým zipsom
s našitou reflexnou páskou
obšité vetracie otvory

Oxford, 100 % polyester, 70 - 80 g/m²,

retroreflexný pruh

univerzálny (45 x 34 cm)

praktický batoh na chrbát z fluorescenčného materiálu
použitý retroreflexný pruh
reflexné prvky v dolných rohoch
dve sťahovacie šnúrky
vnútorné vrecko na zips (20 × 23 cm)
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